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GBP/USD
Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri %0,50 seviyesinde bıraktı. Varlık Alım Programını 375
Milyar Sterlin’de bırakan İngiltere Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştirmiş olduğu faiz Toplantı Tutanakları’nın 19 Kasım’da
yayınlanacağı bildirildi. Piyasalar yarınki Tarımdışı İstihdam rakamını beklerken beklentilerin bir önceki verinin altında gelme
ihtimalinin biraz daha artığını göstermekte. Sabah gelen verilere baktığımızda İngiltere’de ekonominin üretim cephesinde bir
miktar toparlandığını gördük. İngiltere’den gelen İmalat Üretim rakamı %0,3 beklentinin üzerinde %0,4 gelirken , Endüstriyel
Üretim rakamlarının ise %0,5’in üzerinde %0,6 ile pozitif geldi. NIESR 2 gün önce yayınladığı İngiltere’nin yıllık büyüme rakamını yükseltirken bugün saat 17:00’de aylık büyüme beklentisini ise %0,7 olarak beklemekte. Ekonominin son zamanlarda toparlandığı İngiltere’de büyüme rakamları bir miktar yüksek çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda 1,5867’nin altında 1,5827 seviyesine kadar düşüşler görebiliriz. Ancak paritede görülen kelebek formasyonu sebebiyle 1,5867’nin önemli bir destek olduğunu
ve bu seviyenin altına inilmediği sürece yükselişlerin gelebileceği söylenebilir. Yukarıda ise 1,6020’nin üzerinde 1,6115 direncine kadar yükselişler görülebilir. (Grafik:1)
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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